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Om gehoor te geven aan de grote vraag naar woningen in Someren, gaat de voormalige
champignonkwekerij aan de Groeneweg 5 - 7 te Someren-Heide plaatsmaken voor een nieuw
en duurzaam ingericht woningbouwgebied. Om omwonenden, geïnteresseerden uit de
omgeving en andere belanghebbenden nader te informeren over dit bouwplan, wordt op 26
oktober een informatieavond op de bedrijfslocatie aan de Groeneweg georganiseerd.
Samen met gemeente Someren zijn de nodige voorbereidingen getroffen om dit bouwplan ook
planologisch mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat het ontwerpbestemmingsplan medio
november 2022 in procedure gaat en ter inzage wordt gelegd. De exacte publicatiedatum wordt
via de reguliere kanalen kenbaar gemaakt.

Planvoornemen
Het woningbouwprogramma is in overleg met de gemeente Someren tot stand gekomen en
bestaat uit de ontwikkelwens van 26 woningen verdeeld over diverse doelgroepen. Hierbij is
gedacht aan het faciliteren van ZZP-ers en jonge kleinschalige bedrijven, doorstroming op de
woningmarkt en het aanbieden van woonruimte aan kleinere gezinsvormen.
Het nieuwe woongebied zal landschappelijk en stedenbouwkundig worden ingebed en
aansluiten op de bestaande woonomgeving. Hierbij wordt een nieuwe overgang naar het
agrarische buitengebied gerealiseerd. Er zal sprake zijn van een duurzame woonomgeving met
oog voor ontsluiting aan de Groeneweg, openbaar groen, berging van hemelwater en de
landschappelijke relatie met aangrenzend buitengebied.

Informatieavond
Deze avond is nadrukkelijk bedoeld om omwonenden, geïnteresseerden uit de omgeving en
andere belanghebbenden te informeren over de toekomstige ontwikkeling van deze bedrijfslocatie. Er is nog geen concrete informatie beschikbaar voor toekomstige bewoners.
De informatieavond vindt plaats op 26 oktober 2022 in de bedrijfshal op de locatie aan de
Groeneweg 7 te Someren-Heide. U bent van harte welkom om vrij binnen te lopen tussen
17.00 en 21.00 uur.
De avond wordt georganiseerd door de initiatiefnemer
samen met het adviesbureau Pouderoyen Tonnaer dat dit
traject van begin tot eind begeleidt.
Meer informatie over deze inloopavond? Neem contact op
met info@pouderoyentonnaer.nl.
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Het woningbouwprogramma bestaat
uit 26 woningen onderverdeeld in de
volgende vier woningtypen:
5 woon-werk locaties voor de
relatief grote groep ZZP-ers in
Someren
9 patiowoningen voor senioren
8 rijwoningen (starterswoningen)
voor starters op de woningmarkt.
4 twee-onder-een-kapwoningen.

Impressie planvoornemen

Samen met gemeente Someren zijn de nodige voorbereidingen getroffen om dit bouwplan ook
planologisch mogelijk te maken. Het nieuwe woongebied zal landschappelijk en stedenbouwkundig
worden ingebed en aansluiten op de bestaande woonomgeving. Hierbij wordt een nieuwe overgang naar
het agrarische buitengebied gerealiseerd. Er zal sprake zijn van een duurzame woonomgeving met oog voor
ontsluiting aan de Groeneweg, openbaar groen, berging van hemelwater en de landschappelijke relatie
met aangrenzend buitengebied.
Reageren?
Maak gebruik van het reactieformulier op de achterzijde van
dit document.
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Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het planvoornemen, of dat u een persoonlijke toelichting
wenst. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit reactieformulier.
U kunt dit formulier ter plekke invullen en afgeven bij één van de initiatiefnemers, of thuis invullen en mailen naar
info@pouderoyentonnaer.nl
Reacties kunnen tot en met woensdag 2 november 2022 worden ingediend. Alle ingekomen reacties worden
verzameld, indien nodig beantwoord en indien relevant toegevoegd aan de formele bestemmingsplanprocedure
bij de gemeente.
Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u een terugkoppeling te geven indien nodig.
Persoonsgegevens worden niet publiekelijk gemaakt.
Naam:
Adres:
Email:
Telefoonnummer:
Reactie:

Dank voor uw reactie!
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Huidige situatie in vogelvlucht

3D impressie stedenbouwkundige uitwerking

